
 

 

TEXT 8 

 

A l’atenció del Molt Honorable 

  

1 Molt Honorable Senyor Eduardo Zaplana, president de la Generalitat Valencia- 

 na: 

 Joaquim Monzó Gómez (de nom de ploma Quim Monzó), veí de Barcelona, de 

 professió escriptor, a la vostra Molt Honorable persona, amb tot el respecte i 

5 consideració. 

 EXPOSA: 

 Que,  havent  sabut  pels  mitjans  de  comunicació les noves directrius que la  

 Conselleria d’Educació del govern valencià ha enviat a les editorials,desitjaria, 

 per la present, exposar les consideracions següents. 

10 Que aplaudeix sense reserva els motius que impulsen la conselleria a establir 

 uns mínims  per l’assignatura “Valencià.Llengua i Literatura » i a eradicar, en 

 conseqüència, tots aquells autors espuris que poguessin contaminar les rectes 

 essències de la llengua valenciana per haver nascut fora de la comunitat que 

 la vostra Molt Honorable persona presideix.  

15 Que,  no obstant això,  desitjaria que, en el cas de l’infrascrit, es prengués en  

 consideració que,tot i haver nascut a Barcelona(i excloent-lo aquesta circums- 

 tància del paradís de les aules valencianes d’Eso i batxillerat), els seus avant- 

 passats per via paterna van ser sempre valencians, potser des del mateix ins- 

 tant  que  el Rei  En Jaume tingué a bé arrabassar aquelles terres als sarraïns. 

20 Aqueixa valencianitat no va pas morir quan l’avi de l’infrascrit(Joaquim Monzó 

 Vidal, conegut entre els amics com a Ximo,i fins i tot, “el tio Ximo”, natural de 

 Benigànim, partit judicial d’Ontinyent, comarca de la Vall d’Albaida, província 

 de València) i  l’àvia  de l’infrascrit (Emília García Benavent, també de Benigà- 

 nim), casats i residents en el carrer Sant Francesc de la dos cops esmentada 

25 població, es van veure obligats (a principis del segle passat o XX) a emigrar i 

 a instal.lar-se en l’aleshores incipient barri del Poble Nou, en la no valenciana 

 ciutat de Barcelona.Per tot això, amb el degut respecte i consideració, 

 SUPLICA: 

 Que li sigui  aplicada la  categoria d’oriünd, de manera que pugui ser estudiat 

30 pels  alumnes  de  la comunitat  que la vostra Molt Honorable persona dirigeix 

 amb mà precisa, sense perjudici  de  les  provisions ja dictades i que, si a Déu 

 plau, seran definitivament publicades en forma de decret en el Diari Oficial de  

  la Generalitat Valenciana el mes d’octubre que ve.L’infrascrit basa la seva sol- 

 licitud, per una banda, en el fet que, encara  que  els seus avis van marxar de 

35 terra  valenciana fa deu dècades, els  seus  avantpassats  hi  van viure durant  

 segles,i la vostra Molt Honorable persona sabrà entendre que unes minses dè- 

 cades  no  són  gaire res  comparades amb la solidesa inapel.lable dels segles. 

 D’altra banda, l’infrascrit  apel.la a  l’afecció  i  la  simpatia que hom ha sentit  

 sempre cap als oriünds, tant en el terreny esportiu (on de vegades futbolistes 

40 sudamericans són contractats com a comunitaris tot i que les proves d’oriün- 

 desa són descaradament escasses)  com en el polític (on,  en  les  campanyes   

 electorals  ajustades,  es concedeix sovint poder de vot a descendents de ga- 

 llecs  o  pitiüsos  amb  una  oriündesa  més  esbravada  que  la  que  presenta  

 l’infrascrit). 

45 És gràcia que espera que mereixi el recte capteniment de vostra Molt Honora- 

 ble persona. Que vostra vida Déu guardi molts anys. 

 A la ciutat de Barcelona, el 12 de desembre del 2001. 

 Firmat. 

 QUIM MONZÓ 



 Qüestions: Desenvolupa dues de les quatre qüestions següents: 

 1) Indica sinònims de les següents paraules del text: 

 directrius(l.7) oriünd(l.30) 

  espuris(l.12) minses(l.37) 

 infrascrit(l.15) inapel.lable(l.38) 

 arrabassar(l.19) esbravada(l.44) 

 incipient(l.26) capteniment(l.46) 

 2)  Digues quin procés de formació de mots ha originat els mots 

següents i delimita’n els constituents morfològics. Després, per a 

cada mot, tria un constituent dels que el formen i escriu un altre mot, 

mitjançant el mateix procés de formació que continga el constituent 

que hages triat. 

inapel.lable: 

esbravada: 

infrascrit : 

avantpassats : 

 3) Assenyala tres oracions de relatiu. Indica la línia de cada una, si 

són especificatives o explicatives, i són substantives o adjectives. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4) Indica a quin tipus d’oració subordinada pertanyen aquestes 

frases: 

 a) Quim Monzó demana que li concedisquen la categoria d’oriünd. 

  

 b) Quim Monzó diu que tots els seus avantpassats són valencians. 

  

 c) Quim Monzó s’alegra que Zaplana presidisca la Comunitat Valenciana. 

  

 d) Quim Monzó al.lega que els seus avis nasqueren a Benigànim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMENTARI DE TEXT 

 

1.PRESENTACIÓ 

 

Pel que sembla a un primer colp d’ull(ullada) ens trobem davant un text 

complet, firmat, extret probablement de la premsa.Per la seua extensió 

podem avançar que podria ser una columna d’opinió o un article d’opinió 

curt. L’autor, Quim Monzó és un conegut escriptor barceloní, col.laborador 

habitual de la premsa catalana. La falta de fotos i il.lustracions, fa que ens 

centrem, d’entrada en el codi lingüístic i prescindim de l’icònic. Només el 

codi tipogràfic(el tamany del títol) i l’ús de la cursiva ens mereixerà una 

certa atenció, però molt més endavant. 

 

 

2.CANAL 

 

Òbviament, es tracta d’un text escrit, que percebem a través del canal 

visual, cosa que implica: 1.Que és un text preparat  2.Que ni emissor ni 

receptor comparteixen ni lloc ni espai i 3.Que la capacitat de resposta 

immediata del receptor està bastant limitada(excepció: el xat via 

Internet). 

 

3.ÀMBIT D’ÚS 

 

Com acabem de dir, el text pertany a l’àmbit periodístic, concretament als 

gèneres d’opinió, en aquest cas, potser, a una columna. Monzó juga a 

imitar l’estructura d’una instància, text propi de les relacions dels 

administrats amb l’administració, però la seua columna no pot inscriure’s 

dins l’àmbit jurídicoadministratiu. Ens recorda, més aviat, un altre tipus de 

text molt abundant en el llenguatge periodístic: la “carta oberta” a…, on 

l’autor simula la redacció d’una carta personal per a, tot seguit, escriure un 

text d’opinió, dirigit, naturalment, no al suposat destinatari individual de la 

“carta”, sinó a tots els seus lectors. 

 

4.MARC CULTURAL 

 

S’aborda una qüestió tan actual com és el tema de les comunitats 

lingüístiques que comprenen més d’un sol territori polític. En el cas del 

text, la comunitat lingüística catalanòfona, que abraça quatre 

estats(Espanya, França, Itàlia, Andorra) i tres territoris(autonomies) 

políticament diferents dins de l’Estat espanyol.            

  

5.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

Tot això, l’autor ho expressa amb un text argumentatiu compost de dues 

parts: l’EXPOSA i el SUPLICA típic de la instància. En l’EXPOSA figuren els 

arguments en què el firmant basa la seua petició, que apareix en el 

SUPLICA. En aquest cas, però, trobem un “suplica” massa llarg i que 



completa l’argumentació encetada en la primera part. Com deia en parlar 

de l’àmbit d’ús, Monzó segueix el disseny d’una instància: 

 

 

TRACTAMENT DE LA PERSONA A         

QUI DIRIGIM LA INSTÀNCIA 

 

Identificació de l’infraescrit 

 

EXPOSA:   raons en les quals 

                l’autor de l’escrit 

                basa la seua peti- 

                ció. 

DEMANA(o SUPLICA) 

                petició concreta 

                que motiva l’es- 

                crit. 

Fórmula cordial de comiat. 

Lloc, data i signatura. 

 

 

CÀRREC QUE OCUPA LA PERSONA 

DESTINATÀRIA DE LA INSTÀNCIA. 

 

MOLT HONORABLE SR.PRESIDENT DE LA 

GENERALITAT VALENCIANA 

 

Joaquim Monzó Gómez….. 

 

EXPOSA: que… 

             que… 

             que… 

             Per tot això, amb el degut res- 

             pecte i consideració, 

SUPLICA: que… 

 

 

És gràcia que espera que mereixi el recte 

capteniment de vostra Molt Honorable persona.Que 

vostra vida Déu guardi molts 

anys. 

Barcelona, 12 de desembre de 2001 

 

 

6.GÈNERE 

 

Sabem que el gènere,en tipologia textual, no té el mateix sentit que en 

literatura.Ací l’apliquem a tota classe de textos. Tan “gènere” és  un article 

d’opinió com un poema, un examen, el prospecte d’un medicament, un 

cartell, uns apunts, unes fitxes,un reportatge televisiu,etc. En aquest cas, 

es tracta d’una columna periodística,text curt, àgil i efímer, en què el 

periodista expressa la seua opinió sobre un tema d’actualitat, encara que 

camuflada sota l’estructura d’un text de l’àmbit jurídicoadministratiu: la 

instància. Això fa que, com a columna d’opinió, perda gran part de l’agilitat 

que li hauria de ser bàsica. 

 

7.INTENCIÓ O FINALITAT 

En aquest text, la finalitat és orientar l’opinió del receptor (contribuir a 

crear el que es diu un “estat d’opinió” sobre el tema). En aquest cas, el 

problema de les comunitats lingüístiques que inclouen diversos països o 

territoris autònoms. 

 

8.FUNCIONS DEL LLENGUATGE 

 

De les funcions clàssiques del llenguatge predomina,doncs,la 

conativa,pròpia dels textos d’opinió i dels publicitaris, per bé que hi trobem 

també els trets de la funció informativa, referencial o representativa, 

bàsicament quan l’autor “explica” els arguments en què fonamenta la seua 

opinió. 

 

9.MODALITATS ORACIONALS 

 



El predomini de les oracions enunciatives s’alterna amb les desideratives o 

optatives, en forma de subordinades completives depenent del condicional 

“desitjaria”(L.15). 

 

10.VEUS DEL DISCURS 

 

Hi ha un destinatari aparent (el President de la Generalitat Valenciana el 

2001, Eduardo Zaplana)  i un de real (els lectors de la columna d’opinió). 

L’autor fa servir la 3a persona per referir-se a ell mateix, com succeeix en 

les instàncies on la dixi social és importantíssima. Així, l’autor es refereix a 

ell mateix com “Joaquim Monzó Gómez”(L.3) o 

“l’infrascrit”(L.15,L.20,L.34,L.39 i L.45). 

 

11.LA VARIACIÓ: REGISTRES I DIALECTES. 

 

Pel que respecta a la varietat diafàsica o registre.…,tant el tema tractat 

(de la vida quotidiana occidental, però amb un nivell de reflexió notable) 

com el grau de formalitat (mitjà),  com el grau d’elaboració del 

text(preparat), com el fet que l’autor s’adrece a un lector model reflexiu 

imposen l’ús del registre estàndard, sense incursions ni el registre culte ni 

tampoc en el col.loquial o  el vulgar. Però, l’autor d’aquest text juga amb el 

seu lector “elevant” el nivell fins a arribar al registre culte, propi d’un text 

jurídicoadministratiu: elevada formalitat, referència a altres textos també 

molt cultes (com ara el “Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”, decret 

de mínims per a l’assignatura “Valencià.Llengua i Literatura”), a partits 

judicials, a la Conselleria d’Educació…, vocabulari selecte i fórmules 

solemnes: “espuris”(L.12),”avantpassats”(L.17,18), “la dos cops 

esmentada població”(L.25), “oriünd”(L.30),  “les provisions”(L.32), 

“gràcia”(L.46), “recte capteniment”(L.46),”si a Déu plau”(L.33,34). El “tio 

Ximo”(l.21) és l’única concessió al registre col.loquial. 

                      Des del punt de vista de la variació diatòpica o dialectal, cal dir 

que ens trobem amb un text escrit a la manera com els catalanoparlants no 

valencians  escriuen en català. Així, tenim els possessius femenins escrits 

amb V: “la seva(l.35)” i el subjuntiu amb I(“sigui”l.30, “pugui” l.30) i amb 

S: “poguessin”(L.12) 

  

12.TÍTOL TEMA-TEMA TÍTOL 

 

El tema, en tant que expressió breu i precisa del significat global del text, 

seria el següent: l’autor aplaudeix la mesura de Zaplana de fer que 

s’estudien en l’assignatura de “Valencià.Llengua i Literatura” i demana 

que, tot i haver nascut a Barcelona, se’l considere valencià perquè és 

oriünd, ja que els seus avis eren valencians de soca-rel. El tema, per tant, 

no figura en el títol que és només la dedicatòria del text a una autoritat, tal 

com es fa en les instàncies. 

 

13.RESUM BREU DEL TEXT 

 

Com que el text és completament irònic, el tema autèntic seria: és absurd 

que en l’assignatura de valencià s’estudien només autors valencians i no 

de tota la comunitat lingüística, Catalunya inclosa.  

 

 

14.PROGRESSIÓ TEMÀTICA, PRESSUPOSICIONS… 



 

Necessitem saber, per entendre bé l’article, quin era el fenomen de 

l’oriünd, consistent en el fet que es nacionalitzava espanyol (per exemple, 

si tenia algun avantpassat espanyol) tot jugador de futbol llatinoamericà, 

per tal que no comptara com a estranger i esgotara el nombre de foranis 

fitxables.  

 

15.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

Atés el seu caràcter bàsicament  argumentatiu, el text presenta les 

següents parts: 

1a afirmació.  L’autor ha conegut el decret per la premsa. 

2a afirmació.(irònica) Li pareix “bé” que s’excloga del temari de 

l’assignatura de “Valencià” els autors no nascuts a la “comunitat”. 

3a  afirmació. Vol que se’l considere valencià perquè els seus avis eren 

valencians i la “valencianitat” no s’apagà amb el seu trasllat a Barcelona. 

4ª  afirmació. Vol que se’l considere “oriünd” valencià, com es considera 

“oriünds” espanyols, en el món del futbol, els nascuts a Llatinoamèrica 

amb avantpassats directes espanyols. 

Com a “defecte” en tant que instància –que no ho és, ni pretén ser-ho en 

realitat- apuntaríem que en el SUPLICA o DEMANA no s’argumenta, com fa 

ací l’autor, sinó que es concreta breument la petició. L’argumentació s’ha 

de deixar per a l’EXPOSA.  

 

16.COHERÈNCIA SEMÀNTICA 

 

Aquest text presenta una gran coherència semàntica, perquè els 4 

indicadors assenyalats per Charolles(1978) hi són ben presents. 

---Regla de REPETICIÓ. Les oracions que componen el text s’encadenen 

mitjançant la repetició d’elements lèxics.”l’infrascrit”(l.15,20,34,39 i 45), 

“oriünd” (l.30,l.40). “l’oriündesa”(l.41,44), “nascut”(l.16), “viure durant 

segles”(l.36,37)…És obvi que un problema d’”identitat” es troba en joc. 

---Regla de PROGRESSIÓ. A mesura que el text avança, s’aporta sempre 

informació nova: de l’autor, dels avantpassats, del que desitja… 

---Regla de NO-CONTRADICCIÓ. Tot element nou s’integra en el significat 

global del text. No es pot defensar alhora una idea i la contrària.Per a la 

progressió i no contradicció n’hi ha prou de mirar l’estructura textual. 

---Regla de RELACIÓ. Els fets, reals, estan relacionats entre ells mateixos, 

perquè es presenta, enllaçada, la valencianitat estricta dels seus avis  de 

Benigànim amb la valencianitat relativa (“oriündesa”) a què aspira el seu 

nét escriptor.  

 

17.ISOTOPIES, TÒPICS LITERARIS O FIGURES LITERÀRIES 

 

La isotopia que ens ha permés d’arribar al tema ha estat la dels orígens: 

“avantpassats(valencians)per via paterna van ser sempre 

valencians”(L.18), “Aqueixa valencianitat no va pas morir”(L.20), i els 

seus ancestres són valencians “potser des del mateix instant  que el Rei en 

Jaume tingué a bé arrabassar aquelles terres als sarraïns.”(L.19), 

“solidesa inapel.lable dels segles”(L.38). Per tot això, Monzó demana 

l’”oriündesa”(L.41,44). 

 

18.IMPERSONALITZACIÓ I MODALITZACIÓ. 

 



Quant a la impersonalització, és difícil trobar-ne mostres en un text on 

l’autor s’identifica amb nom i cognoms i dóna fins i tot els noms i l’adreça 

dels seus avis de la Vall d’Albaida, però alguna manifestació sí que hi 

ha.Per exemple, l’autor voldria que “es prengués en consideració”(L.15) la 

valencianitat de la seua nissaga. Parla també de la simpatia que “hom ha 

sentit sempre cap als oriünds”(L.39) o del poder de votar que “es 

concedeix sovint”(L.43) a descendents de gallecs i pitiüsos. La 

modalització, de vegades irònica es manifesta en expressions com 

“aplaudeix sense reserva”(l.10), “rectes essències”(l.12,13), “paradís de 

les aules valencianes”(l.17),  la comunitat que Zaplana presideix “amb mà 

precisa”(l.32),”afecció i simpatia”(l.39) “esbravada”(l.44). 

 

19.LA COHESIÓ SINTÀCTICA  

 

Des del punt de vista de la cohesió sintàctica destaca la quantitat de 

subordinades completives que depenen de la perífrasi “desitjaria 

exposar”(L.9 i 10). La conjunció QUE, però, no va seguida de subjuntiu 

(l.6,l.10) més que en la l.30, després del SUPLICA. S’usen pocs possessius 

o pronoms com a elements de referència (L.34,possessiu; l.36, pronom 

HI), perquè el text no es caracteritza per la síntesi, sinó més aviat pel 

formulisme i la tendència a la paràfrasi típic dels textos 

jurídicoadministratius. Trobem connectors de contrast(“tot i que”,l.41), 

consecutius(“en conseqüència”,l.12,”per tot això”,l.28) i de transició a un 

altre tema(“per una banda”l.35; “d’altra banda” l.39), que en aquest cas 

funcionen quasi com a connectors d’addició. Igualment, les fórmules 

administratives “amb tot el respecte i la consideració”(l.4,l.5) i “amb el 

degut respecte i consideració”(l.29), fan de connectors d’ordre perquè 

marquen el pas de la identificació a l’EXPOSA i de l’exposa al SUPLICA, 

respectivament. El codi tipogràfic presenta un ús força convencional: lletra 

redona per al text, cursiva per al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 

cometes per referir-se al nom de l’assignatura(l.11) o per indicar canvi de 

registre (“tio Ximo”l.21), negreta i tamany de lletra més gran per al títol. 

Negreta només (això sí,majúscules) per distingir l’EXPOSA i el SUPLICA, 

parts fonamentals del text. 

 

20.LA REFERÈNCIA 

 

Vegem la dixi: 

 

personal-social temporal espacial 

Nivell màxim de formalitat 

en referir-se 

a l’interlocutor(dixi 

social) : « Molt 

Honorable »(títol,l.1,), 

« la vostra Molt Honorable 

persona »(l.14,l.31,l.37, 

l.44).I,naturalment,en la 

l.1,la menció explícita del 

“Senyor Eduardo Zaplana”. 

L’emissor fa servir la 3a 

persona : “Joaquim Monzó 

Gómez”(l.3),”l’infrascrit”(l. 

Des del mateix ins- 

tant de la conquis- 

ta de Jaume I.(l.18 

-20), 

« principis del 

segle passat o XX » 

(l.25), 

“el mes d’octubre 

que ve”(l.34) 

“deu 

dècades”(l.36) 

“sempre”(l.40) 

“Barcelona”(l.3,l.16,l.27 

l.47) 

“aquelles terres” valen- 

cianes(l.19) 

“Benigànim-Ontinyent- 

Vall d’Albaida-València” 

(l.22,23) 

Adreça dels avis a Beni- 

gànim(l.24) 



15,l.20,l.34,l.39,l.45) 

 

Tota la dixi està en funció de dues coses: 

1) Donar-li al text el nivell de formalitat típic del llenguatge 

administratiu. 

2) Que una generació fora de la terreta no pot esborrar la 

“valencianitat essencial” encunyada pels segles. 

 

 

21.VALORACIÓ PERSONAL 

 

Tot el text és una pura conya al voltant de les idees secessionistes del 

senyor Zaplana. ¿Qui és ell –de Cartagena, Múrcia- per demanar i donar 

“patents de valencianitat”? ¿ No és tan absurd no poder estudiar en 

classes de valencià els autors balears o catalans, com en classe de castellà 

prescindir dels autors de Llatinoamèrica? Sí, ho és. Siguem seriosos: amb 

el concepte de comunitat lingüística no es juga. ¿Estaria d’acord 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, creada pels senyors Zaplana i  Pla, 

amb el que deia el “cartagenero” el 2001? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qüestions: Desenvolupa dues de les quatre qüestions següents: 

 1) Indica sinònims de les següents paraules del text: 

 directrius(l.7) instruccions oriünd(l.30) originari 

  espuris(l.12) bastards minses(l.37) poques 

 infrascrit(l.15) sotasignat inapel.lable(l.38) indiscutible 

 arrabassar(l.19) prendre,llevar esbravada(l.44)  fluixa, dèbil 

 incipient(l.26) primerenc capteniment(l.46) comportament 

 2)  Digues quin procés de formació de mots ha originat els mots 

següents i delimita’n els constituents morfològics. Després, per a 

cada mot, tria un constituent dels que el formen i escriu un altre mot, 

mitjançant el mateix procés de formació que continga el constituent 

que hages triat. 

inapel.lable: adjectiu obtingut per derivació prefix in+discutible 

esbravada: adjectiu obtingut per derivació prefix es+adjectiu : escalfada 

infrascrit : nom obtingut per derivació prefix infra : infractor 

avantpassats :nom obtingut per derivació prefix avant : avantguarda 

 3) Assenyala tres oracions de relatiu. Indica la línia de cada una, si 

són especificatives o explicatives, i són substantives o adjectives. 

 1.que la(oriündesa) que presenta…l.44 substantiva. 

 2.els motius que impulsen la conselleria…l.10 adjectiva 

 3.la comunitat que la vostra Molt Honorable…l.31 adjectiva 

 4) Indica a quin tipus d’oració subordinada pertanyen aquestes 

frases: 



 a) Quim Monzó demana que li concedisquen la categoria d’oriünd. 

 Substantiva de CD 

 b) Quim Monzó diu que tots els seus avantpassats són valencians. 

 Substantiva de CD 

 c) Quim Monzó s’alegra que Zaplana presidisca la Comunitat Valenciana. 

 Substantiva de Complement de Règim Verbal 

 d) Quim Monzó al.lega que els seus avis nasqueren a Benigànim. 

Substantiva de CD 

 


